
Verslag 
 
Vergadering  Werkgroep bestuurlijke vernieuwing 

  

Gehouden op  03 februari 2020 
Opgemaakt door Carlo Zwartendijk 
Aanwezig  Monique van Brederode, Pernell Criens, Stijn van den Brekel, Arno de Laat, 

Christel van Neerven, Cees Pelkmans, Piet Verheijen, Tess van de Wiel, 
Berry van ’t Westeinde (griffier), Carlo Zwartendijk (griffie/verslag) 

  
Afwezig  Jolie Hasselman (gemeentesecretaris, zk), Mark van Stappershoef 

(voorzitter/college, zk) 
 
Opening en inleiding 
Carlo Zwartendijk leidt de bijeenkomst in. 
Christel van Neerven meldt dat zij zich voor de bijeenkomst van 4 november heeft afgemeld. In het 
verslag staat dat dat niet zo is. 
 
3. Terugblik op de raadsconferentie 
Carlo Zwartendijk maakt een rondje om op te halen hoe de raadsconferentie ervaren is.  
Zonder uitzondering reageert iedereen positief. De volgende zaken worden daarbij genoemd: 
ontspannen sfeer, manier van inventariseren goed bevallen, goed gezamenlijk gesprek, meer 
duidelijkheid over prioriteiten raad gekregen, zonder het bestuursakkoord uit het oog te verliezen, 
dik tevreden, afwisselend, ook goed als teambuilding, gezamenlijk constructief: wat is het beste voor 
Goirle, goed om prioriteiten te benoemen, nu nog waar maken en vooral nu betrekken van inwoners. 
 
4. Reflectie van de werkgroep op prioriteitstelling uit de raadsconferentie 
Het verslag van de raadsconferentie is in de app bij deze vergadering opgenomen. Aan de hand van 
de informatie in de tabellen in het verslag wordt besproken welke van de genoemde verbeterpunten 
in de mindmap van de raad een rol spelen en welke verbeteringen de werkgroep daarbij ziet.  
De vergadering wilm allereerst richting het college te formuleren wat op basis van de 
raadsprioriteiten van het college wordt verwacht. 
Daartoe wordt besloten. Onderstaand treft u de weergave van de gevoerde gesprekken aan. 
De informatie uit de genoemde tabellen in het verslag van 25 januari  wordt hier als ingelast 
beschouwd. Voor de volledigheid is deze informatie in de bijlage opgenomen. 
 
’t Loket 
De raad wil kunnen monitoren / vinger aan de pols houden. Daarvoor wil men een set indicatoren 
hebben die dit mogelijk maakt. De raadswerkgroep sociaal domein is hier al mee bezig voor het 
sociaal domein. Afgesproken wordt dat Monique van Brederode als lid van beide werkgroepen hierin 
de verbindingspersoon is en dat zij deze vraag van de Werkgroep Sociaal Domein neerlegt.  
 
Kunst en Cultuur 
Benadrukt wordt nogmaals dat de beleidsnota Kunst en cultuur hoge urgentie voor de raad heeft en 
daarmee als topprioriteit kan worden aangemerkt. In de regiegroep heeft de portefeuillehouder 
zojuist aangegeven dat er een startnotitie zal worden voorbereid. De werkgroep wil dat de raad deze 
op korte termijn ontvangt. In die startnotitie zal aandacht moeten worden besteed aan de 5 W’s+1H 
(wat?, wie?, waarom?, waar?, wanneer? en hoe?). Daarbij dienen de te bereiken effecten en de te 
stellen kaders en de wijze waarop die gesteld worden een plek te krijgen. Verder moet in de 
startnotitie aandacht worden geschonken aan zaken als doel, (rand)voorwaarden, hoe participatie 
wordt geregeld, financiële middelen, eventuele risico’s en het gewenste resultaat. 



De werkgroep wil graag dat het college in de startnotitie in een tijdlijn het beleidsproces inzichtelijk 
maakt en daarin aangeeft welk (deel)product op welk moment gereed is. Back to basics wordt, als 
uitvloeisel van de keuzes in de beleidsnota, ook in de tijdlijn opgenomen. 
 
Inclusie 
Ook voor dit onderwerp wil de werkgroep dat de raad een startnotitie ontvangt. Qua inhoud gelden 
daarvoor dezelfde eisen als hiervoor onder ‘kunst en cultuur’ aangegeven, inclusief het aanleveren 
van een tijdlijn voor (deel)producten. Ook hier geldt dat Back to basics als uitvloeisel van deze 
beleidsnota in de tijdlijn wordt opgenomen. 
Aan de te betrekken partijen dienen in elk geval het gehandicaptenplatform en de participatieraad te 
worden toegevoegd. 
 
Duurzame energie 
Met het uitgangspunt van de raad dat projecten/acties die nu kunnen worden uitgevoerd, ook 
uitgevoerd gaan worden, wil de werkgroep dat het college aan de raad een notitie voorlegt, waarin 
wordt aangegeven welke (soorten) projecten en acties wél doorgang kunnen vinden, zonder dat die 
de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) doorkruisen en voor welke (soorten) 
projecten/acties gewacht moet worden op de vaststelling van de REKS. 
 
Financiën en planning- & control-cyclus 
In het auditcomité is gesproken over het komen tot verbeterd sturingsinstrumentarium voor de raad. 
Er gaat een ‘heidag’ gepland worden voor het auditcomité om dit verder te ontwikkelen. In de 
werkgroep wordt afgesproken dat Berry van ’t Westeinde de wensen vanuit de werkgroep 
overbrengt naar het auditcomité en de resultaten daarvan terugbrengt naar de werkgroep.. 
 
Dienstverlening 
Ook voor dit onderwerp vraagt de werkgroep het college een startnotitie voor te leggen aan de raad, 
met dezelfde eisen aan de inhoud als aangegeven onder ‘kunst en cultuur’, inclusief het uitzetten van 
acties en (deel)producten in de tijd. 
De werkgroep beoogt hiermee dat de raad meer zicht krijgt op de doelstellingen en vorderingen kan 
monitoren. 
De werkgroep stelt voor dat het college een servicelevel-agreement (dienstverleningsovereenkomst) 
met de gemeenteraad aangaat, waarin het niveau van de dienstverlening (kader) is aangegeven, het 
aan het college is hieraan uitvoering te geven en het college met behulp van 
monitoringinstrumenten aan de raad de mate van realisatie van het niveau van dienstverlening 
verantwoord. 
 
Wonen 
De werkgroep vraagt de regiegroep een beeldvormende avond over ‘wonen’ te organiseren waarin 
o.a. aandacht is voor het in beeld krijgen van niet-traditionele woonvormen (tiny-houses, 
groepswonen, paalwoningen e.d.). Het college wordt gevraagd op die avond inzicht te geven in de 
stand van zaken van woningbouwprojecten, de prioritering van woningbouwprojecten en de 
realisatie van de woonvisie. Zo mogelijk kunnen in deze beeldvormende avond ook de uitkomsten 
van het lopende onderzoek van de rekenkamercommissie naar woningbouw aan bod komen. 
De werkgroep houdt de mogelijkheid open dat de uitkomsten van deze beeldvormende avond 
kunnen leiden tot een aanpassing of update van de woonvisie. 
Verder roept de werkgroep het college op om bestaande plannen voor woningbouw zo snel mogelijk 
tot uitvoering te (laten) brengen, waarbij het letten op draagvlak voor concrete projecten 
aandachtspunt is. 
 
 
Omgevingsvisie 



De werkgroep is van mening dat het ingezette traject, waar de werkgroep omgevingswet deel van 
uitmaakt, goed verloopt en wil dit derhalve continueren. De met de werkgroep gecommuniceerde 
tijdlijn geldt als leidraad. 
 
5. vormgeving collectief leren-traject 
De raadsleden Tess van de Wiel, Pernell Criens en Arno de Laat melden zich aan om samen met de 
griffier een gesprek te voeren met Alinda van Bruggen van Wagenaerhoes over continuering van dit 
traject waarin het verbeterpunt ‘ruimte voor inwoners en belanghebbenden’ wordt uitgewerkt. 
 
6. Vervolgafspraken 
De vervolgafspraken voor de Werkgroep bestuurlijke vernieuwing worden vastgelegd op: 
Maandag 09 maart 19:30 
Maandag 20 april 19:30 
Maandag 18 mei 19:30 
Maandag 22 juni 19:30 
 
7. Sluiting 
Carlo Zwartendijk vraagt de aanwezigen of ook deze avond aan de wensen heeft voldaan. Dit blijkt 
het geval. Hij wijst nog even op een document dat bij de stukken voor deze bijeenkomst zat. Het gaat 
om informatie van Citisens n.a.v. de raadsconferentie waarin de standpunten van partijen en de 
scores van de kiezers op de stellingen uit MijnStem 2018 worden weergegeven. 
Niets meer aan de orde zijnde wordt rond 21:30 uur de bijeenkomst gesloten. 
 

 
  



Bijlage  
Bij het verslag van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing 
Maandag 03 februari 2020 

 
Onderstaande passage komt uit het verslag van de raadsconferentie d.d. 25 januari 2020. 

Uitkomsten werkgroepen 
Nadat de werkgroepen circa 1 uur hun opdracht hebben kunnen uitvoeren, worden de 
uitkomsten plenair toegelicht en besproken, onder leiding van John Kuijs.  
Onderstaand worden de uitkomsten weergegeven van de verschillende werkgroepen. 
Zwarte tekst is door de werkgroepen opgeschreven. De tekst die in rood is weergegeven, 
komt voort uit de plenaire bespreking van het onderwerp. 
 
Werkgroep A: Maatschappelijke ontwikkelingen: 

Meest scorende 
onderwerpen 

’t Loket Kunst en cultuur 

Hiemee bedoelen we… - (eerste) contact ‘zorg’, werk, 
inkomen en ondersteuning 

- ondersteuning sociale netwerken / 
‘dorpsondersteuner’ / ‘spin in het 
web’ 

- signaalfunctie sociaal domein 
- toegangsportaal tot de zorg 

- Identiteit / wat Gôol Gôol maakt 
- ‘verrijking’ samenleving 

Heeft prioriteit omdat… - ‘lage kosten – hoge zorg’ 
- eenduidig / duidelijk 
- laagdrempelig 

- het toegevoegde waarde heeft voor 
de samenleving 

- talentontwikkeling stimuleert 
- urgentie gevoeld wordt 

Als raad betrokken… - kaders en voorwaarden 
- te bereiken effecten 
- geïnformeerd bijsturen 

- te bereiken effecten 
∟kaderstellend / cultuurnota en Back 

to Basics 
- wenselijke activiteiten 

Wie betrekken… - verenigingen 
- onderwijs 
- inwoners: participatieraad, 

vrijwilligers 
- college 
- maatschappelijke organisaties 

- verenigingen 
- maatschappelijke organisaties 

Waar in beleidsproces…  Planvorming 

In de plenaire bespreking wordt aangegeven dat het opstellen van een cultuurnota hoge 
urgentie heeft voor de raad. Mede als gevolg van de forse bezuinigingen waartoe eerder 
besloten is. 
 
Werkgroep B: Duurzaamheid 

Meest scorende 
onderwerpen 

Inclusie Duurzame energie 

Hiemee bedoelen we… - Iedereen moet mee kunnen doen, 
voor een weerbare gelukkige 
gemeente in de toekomst. Daarom 
nu: preventie voor de jeugd 

- beoogd toekomstig effect is geluk 
voor allen, dus nu richten op de 
jeugd 

- ook regionaal hiernaar kijken 

- lokale initiatieven ontplooien 
- ingebed in regionaal beleid 
- regionale energie strategie (REKS) 
- initiatieven stimuleren / faciliteren 
- goede link houden / aanbrengen 

tussen lokale initiatieven en 
regionaal beleid. Ook zélf actief 
zijn/blijven. 

Heeft prioriteit omdat… - De jeugd heeft de toekomst!! - gemeente heeft een opgave 
- idealen / waarden 



- is alleen duurzaam als dit in de 
toekomst kan worden volgehouden 

- global goals 
- heeft impact op inwoners 
- er is urgentie en een drive 

Als raad betrokken… - vaststellen inclusie-agenda → jeugd 
bovenaan zetten en kijken naar het 
nu en naar de toekomst 

- Back to basics 

- informatie (beeldvorming) 
- meer dan alleen een 

raadsinformatiebrief 
- gegevens t.b.v. monitoring 
- raad wil meegenomen worden 

Wie betrekken… - jeugd 
- jeugdgemeenteraad 
- pubers 
- jong-volwassenen 
- ambtelijke organisatie 

- iedereen 
- ambtelijke organisatie 

Waar in beleidsproces… - Inclusie: Planvorming 
- Back to Basics: bijsturing 

Planvorming 

In de plenaire bespreking wordt bij inclusie door de werkgroep toegelicht dat duurzaamheid 
nadrukkelijk breder wordt gezien dan alléén energie/milieu. Verder wordt aangegeven dat er 
een onderscheid wordt gemaakt tussen het ‘hier en nu’ en de ‘toekomst’. In de toekomst 
moet iedereen mee kunnen doen en gelukkig zijn: dan is dat een vanzelfsprekendheid 
geworden. Om dat te bereiken moet de focus nú liggen op de jeugd, zodat die generatie 
straks in een gelukkige inclusieve samenleving kan leven. Voor het ‘nu’ dienen imperfecties 
binnen het huidige (zorg)stelsel opgepakt en opgelost te worden.  
‘De jeugd heeft de toekomst’ dient hier letterlijk en figuurlijk te worden genomen. 
 
 Werkgroep C: Bestuur en samenleving 

Meest scorende 
onderwerpen 

Financiën + Planning & 
Control-cyclus (PCC) 

Dienstverlening 

Hiemee bedoelen we… - Momenten in PCC gebruiken voor 
meer inhoudelijke discussie en 
bijsturing/inzicht. 

- Communicatie met en door burger 
=> weten wij hij wil 

- Informeren over afdoening van bijv. 
meldingen openbare ruimte 

Heeft prioriteit omdat… - Inzicht is nodig voor keuzes die we 
maken 

- Financiële continuïteit nodig voor 
bestuurlijke zelfstandigheid 

- Inwoners serieus nemen 

Als raad betrokken… - PCC beter benutten, niet méér 
rapportage, maar beter => meer 
ruimte voor discussie in raad 

- Handvatten bieden om te sturen – 
Waar staat je gemeente (WSJG) 

- WSJG openknippen + indicatoren 
krijgen 

- Borging in organisatie => 
verantwoording 

- discussie over prestaties organisatie 
en wensen raad 

- kaders stellen: visie op 
dienstverlening 

Wie betrekken… - ambtelijk: duidelijke stukken/taal 
- auditcomité: meedenken over 

vormgeving 

- Hele organisatie 
- inwoners 

Waar in beleidsproces… - in alle stappen - uitvoering 
- monitoring 

In de plenaire bespreking wordt verder bij P&C-cyclus aangegeven dat het niet perse om 
meer verantwoording gaat, maar om goede verantwoording, gericht op het doel dat de raad 
daarmee voor ogen staat. Als dat op 1 A4 kan, dan is dat ook goed. 
 
  



Werkgroep D: Ruimtelijke ontwikkeling 

Meest scorende 
onderwerpen 

Wonen (algemeen) Omgevingsvisie 

Hiemee bedoelen we… - Wonen in het algemeen: 
- Waar wonen 
- Wat voor woningen 
- Hoeveel 
  ∟ dichtheid 
  ∟ leefbaarheid 
  ∟ aantal 
  ∟ duurzaam 

- Vastleggen van hoe Goirle er uit 
moet zien, bijvoorbeeld: 

  ∟ evenementen 
  ∟ extra vestigingen 
  ∟ RO 
  ∟ Demografische ontwikkeling 

Heeft prioriteit omdat… - Er meer vraag dan aanbod is voor 
inwoners 

- Comfort: volgens afspraak 

- Omdat de omgevingswet er aan 
komt 1/1/2021 

Als raad betrokken… - Kaderstellend (voor zover plannen 
nog niet zijn vastgesteld) 

- College-ambtelijk-Raad uitwisselen 
van informatie 

- Woonvisie is er 

- kaderstelling 

Wie betrekken… - Raad 
- Inwoners 
- Maatschappelijke organisaties 
- ambtelijk: tijdig terug naar College/ 

Raad als ’t afwijkt van ’t EFFECT van 
de raad 

Iedereen: 
∟Raad 
∟Burger 
∟Stakeholders 
∟college + ambtelijke organisatie 

Waar in beleidsproces… - Planvorming 
- Uitvoering 
- Monitoring 
  ∟+ Gas op realisatie 

- Planvorming 

In de plenaire bespreking wordt benoemd dat de beleidsdoelen in de verschillende fases in 
het beleidsproces consistent moeten zijn. Plannen dienen steeds getoetst te worden aan de 
woonvisie. Daar moet goed op gestuurd worden. Monitoring-informatie kan via het 
raadsinformatiesysteem geleverd worden. 
 


